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Kuten odotettua, vuosi 2021 oli kasvun ai-
kaa. Tuskin kukaan kuitenkaan osasi aa-
vistaa millaisia markkinoiden heilahduksia 
vuosi toisi mukanaan. Teollisuuden kysyntä 
kääntyi kasvuun jo alkuvuodesta, samaan 
aikaan materiaalien saatavuus alkoi vai-
keutua. Toimituksien kanssa alkoikin tulla 
haasteita yleisesti. Loppuvuosi vain kärjisti 
tilannetta, ja yritysten on ollut pakko miettiä 
kriittiset toimet ihan uudesta näkökulmasta. 
Elinkeinoelämän keskusliiton tammikuun 
suhdannebarometrin tulokset kuvastavat 
hyvin markkinoiden tilannetta. Suhdan-
netilanne teollisuudessa on ollut hyvä yhä 
vuoden 2021 lopulla, ja tilauksia on ollut 
kasvavasti. Näkymät sen sijaan ovat epäsel-
keät, ja odotukset ehkä mieluummin rau-
hoittumaan päin. Pula materiaalista vaivaa 
yleisesti, ja se on ruokkinut kustannusten 
nousua. Myös ammattityövoimasta on ylei-
sesti pulaa. Yritysten kannattavuus oli kas-
vussa alkuvuoden. Kustannusten raju nousu 
käänsi tilanteen kuitenkin vaikeammaksi, ja 
kannattavuusodotukset ovat yleisesti laske-

maan päin.
Terästen hinta on heitellyt markkina-

tilanteen mukaan, tehtaat käärivät voitot 
kysynnän kohotessa, ja hiljaisilla markki-
noilla toiminta on ollut kannattavuudeltaan 
heikompaa. Alumiinin hinta on vaihdellut 
kysynnän ja muun muassa energiahinnan 
mukaan. Kupari, joka on Segerille hyvinkin 
merkityksellinen, on myös heilahdellut voi-
makkaasti. Viime vuonna kuitenkin tapahtui 
poikkeuksellisia asioita. Kuparitehtaat pur-
kivat yksipuolisesti toimitussopimuksia ja 
alkoivat nostaa rajusti omia tuotantolisiään 
kesken sopimuskautta. Kysyntä oli hurjaa, 
valssauskapasiteettia ei ollut lähellekään 
niin paljon kuin tarvetta. Materiaalia ei enää 

saanut vaikka olisit maksanut enemmänkin. 
Syitä on monia, mutta selkeä kysyntää nostava 
asia ovat sähköautot. Sähköautoissa on noin 
4-kertainen määrä kuparia verrattuna polt-
tomoottoriautoon, ja valmistusvolyymit ovat 
kasvaneet nopeasti. Euroopan kuparivalssaus-
kapasiteetti on vuositasolla noin 250 tuhatta 
tonnia, siihen oletetaan sähköautojen tuovan 
muutamassa vuodessa noin 40 % lisätarpeen! 
Tuonti Euroopan ulkopuolelta on ollut hanka-
laa. Ei ihme, että markkinat ovat sekaisin, ja 
tavarasta on puutetta.  

Miten me Segerillä olemme reagoineet ti-
lanteeseen, ja pidämme kiinni kannattavuu-
destamme ja valmistuksemme perusedelly-
tyksistä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa? 
No, monellakin tavalla! On itseasiassa vain 
hyvä asia, että meitä välillä herätellään ja jou-
dumme kyseenalaistamaan olemassa olevia 
toimintamalleja. Markkinatilanne on pitänyt 
meidät hereillä. On ollut välttämätöntä miettiä 
ja ratkaista asioita. Miten saamme varmistettua 
tuotannon materiaalit, kun ennustettavuus on 
heikentynyt ja saatavuus vaikeutunut. Miten 
pystymme valmistuksessamme vastaamaan 
uusiin joustavuushaasteisiin, kun asiakkaiden 
kysyntä heittelee ja materiaalitoimittajien tar-
jonta vaikeutuu. Miten pystymme vastaamaan 
kasvutavoitteisiin, kun ammattiosaajista on 
yleisesti pulaa. Miten pidämme kiinni kannat-
tavuudesta tässä epävarmuudessa ja kustan-
nuspaineessa.   

Olemme lisänneet suunnitelmallisuutta. 
Ennusteita otetaan pidemmälle aikavälille ja 
hankintoja ohjataan pidemmälle ennusteiden 

Menestyksen 
kulmakivet nykyisessä 
suhdannetilanteessa

Uusi PG-linja toimii sisarlinjansa kanssa rinnakkain välissään kummankin käytettävissä oleva 
materiaalivarasto.

pohjalta. Myös raaka-aineiden puskureita on 
nostettu. Yhteistyökumppaniverkostoa on laajen-
nettu ja riskitilanteiden varalle on katsottu lisää 
varalähteitä. Toimittajasuhteita on selkeytetty, ja 
tehty sopimuksia kasvaville volyymeille saata-
vuuden turvaamiseksi. Hyvänä esimerkkinä ko-
timainen kuparitehdas, jonka kanssa on sovittu 
viikoittaisista minimimääristä, ja jonka kanssa 
neuvotellaan sitoumuksien kasvattamisesta. Vai-
keissa tilanteissa kumppanuussuhteet mitataan, 
olemme kiitollisia avaintoimittajiemme sitoutu-
misesta ja arvostamme tämän korkealle! 

Kustannusten kohotessa, materiaalihukan 
merkitys on yhä kasvanut. Olemme hankkineet 
uutta konekantaa, jonka avulla saamme hukkaa 
pienennettyä. Samalla automaation jatkuva lisä-
käyttö vapauttaa ammattitaitoisen työntekijäjou-
kon kapasiteettia muuhun työhön. Syksyn aikana 
tuotantoon tulivat kuitulaser ja portaalirobotoitu 
levytyökeskussolu. Kuitulaserin avulla hävikkiä 
saadaan minimoitua ja levytyökeskussolu käy 
tuotannossa lähes itsekseen 24/7. Uusi särmäys-
kone asennetaan tuotantoon helmikuun lopulla.

Erityisen olennaista korkean kustannustason 
tilanteessa on tarkka tilannekuva ja seuranta. 
Tuotannonohjausjärjestelmämme antaa hyvää 
informaatiota kokonaiskustannuksista ja kan-
nattavuudesta. Pienilläkin marginaaleilla pystyy 
elämään, kun todella tiedetään missä mennään. 
Hinnoittelullisesti asiakkaiden kanssa on sovit-
tu hintojen jatkuvasta päivittämisestä olemas-
sa olevaan kustannustasoon. Tämä on ehdoton 
edellytys toiminnan jatkuvuudelle, ja antaa mah-
dollisuuden ja turvan toimia ilman spekulointia. 
Tämä asia on meillä hallussa. Kun raaka-aine-
hinnat vaihtelevat puoleen ja toiseen, asiakkaat 
tietävät mitä tuleman pitää ja me elämme omilla 
marginaaleillamme. Olemme arvostettu kumppa-
ni selkeillä toimintatavoillamme. 

Uutta tuotteistoa ja uusia asiakkuuksia vie-
dään jatkuvasti tuotantoon, kasvu jatkuu, ja me 
hoidamme asiat niin, että kaikki saavat tarvitse-
mansa. Edessä on varmasti vielä hankalia hetkiä 
saatavuudellisesti, mutta olemme hereillä.

Keväistä auringonpaistetta! 

LST-robotti mahdollistaa levytyökeskuksen ynpärivuorokautisen käytön.

Uusi Prima Power PG 1530, levytyökeskus 
varustettuna LST-robotilla on aikaisemmin 
investoidun sisarkone.

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja
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The key factors for 
success are in the 
present economic 
situation

As expected, the year 2021 was time of growth. 
Hardly anyone could predict what kind of 
market changes there would be during the year. 
Already at the beginning of 2021, the demand on 
the markets increased and at the same time the 
availability of materials was getting harder. In 
general, deliveries were becoming challenging. 
By the end of the year, we had to think new ways 
to tackle the situation.

According to the economic survey of 
Confederation of Finnish Industries (EK), 
the results reflected well the present market 
situation, meaning that still at the end of 2021 
the markets were growing. The future is not clear, 
and expectations are more or less calming down.  
Lack of materials is still troubling industries, and 
that has caused increasing prices. Also, there is 
some shortage in getting professional labour. 
At the beginning of 2021, the profitability was 
getting better in companies, but the vast increase 
of costs turned the situation harder, and the 
expectations turned negative.

The price for steel has always varied in 
accordance with the market situation, and 
the steel mills make profit when the demand 
gets higher, then again, during times of lower 
demand sales have been less profitable. The 
price for aluminium has changed according 
to demand and also according to the price 
of energy. When it concerns copper, which 
is extremely meaningful for Seger, the price 
has varied a lot. Last year happened strange 
things, copper mills cancelled agreements one-
sidedly and started raising the prices during the 
agreement period.  The demand of copper was so 
big that there was not enough capacity to meet 
the demand.

How we at Seger have reacted to this situation 
in order to keep our cost-effectiveness intact 
and the basic conditions for our production 
in this unexpected situation? We have added 
pre-planning by taking forecasts for longer 
periods from our customers, also purchases are 
forecasted for longer time. Also, the buffers for 
purchased materials are increased. For possible 
risk situations with old material suppliers, we 
have found new partners. Also, in order to secure 
material availability, we have made agreements 
for increasing volumes.

When costs are increasing, the meaning 
of material waste gets more meaningful.
We have invested in new machinery which 
reduces material waste. At the same time when 
automation is increased, the capacity of skilful 
personnel is released to other work. During the 
past fall, a fibre laser cutting machine and portal 
robotized punching machine were installed.

New customers and new products are 
introduced in our production, the volumes are 
increasing, and everyone gets what they need. 
I’m sure there are still tough times ahead, but 
we are awake!

Kimmo Tähtinen
Managing Director

The plant facility got a 
new roof felting

10 kW 
kuitulaserilla 
pystytään 
käyttämään 
materiaali 
hyvin tarkasti 
hukka 
minimoiden.

           

Ammattilaisten kanssa n. 15 vuotta sitten vii-
meksi tehty kuntokartoitus on osoittautunut 
varsin tärkeäksi työkaluksi suunniteltaessa 
kiinteistön kunnossapitotarpeisiin liittyviä 
investointeja. Kiinteistömme on rakennettu 
kahdessa osassa, josta vanhemman osan 
kattopinnoitteet uusittiin suunnitellusti 
muutama vuosi sitten. Silloin uusittiin myös 
toimisto- ja ruokalatilojen kattopinnoitteet. 

Käytännössä katon loppuosan n. 4000 
m2 pinnoitteen kuntoa seurattiin vuosittain 
ja päädyttiin uusimaan se kuluneen syksyn 
aikana. Huopaa uusittiin kaksi kerrosta. 
Tasakattoisen teollisuuhallin sadevesikai-
vot (12 kpl) uusittiin. Kaivojen sisäpuoliset 
putket uusittiin lattiatasoon asti Ukin Putki 
Oy:n toimesta varmistamaan suurienkin ve-
simassojen saaminen hallitusti pois katolta. 

Luonnon valo on tehtaan ledivaloista 
huolimatta sisällä tärkeätä. Senkin vuoksi 
oli hyvä uusia työn alla olleen katon kaik-
ki 17 kpl kattoikkunaa. Viimeisenä uusittiin 
kattoikkunoiden ja ilmanvaihtokanavien 
juuripellitykset sekä uusitun katon reuna-
pellitykset.

Työn suoritti Varsinaisbitumi Oy, joka 
vaihtelevien säidenkin rasittamana on sel-
viytynyt urakasta hyvin.

Kiinteistömme katto-osa on nyt erin-
omaisessa kunnossa. Kunnossapitotyöt kui-
tenkin jatkuvat suunnitelman mukaisesti. 
Kevään koittaessa on tarkoitus kunnostaa 
tehtaan ulkoseinien pinnoitteita.

Now the whole roof felting has been renewed. 
The condition of the last part of the roof, 
about 4000 m2, was monitored annually 
and decision was made to renew the felting 
during fall 2021.  Two layers of bitumen 
felt, skylight windows and draining wells 
are now new!

Now the roof felting is in top shape, but 
the maintenance of the building continues 
as planned.  During the spring the plan is to 
renew the outside surfaces of the walls.

Myös kattoikkunoiden sekä katon reunojen 
pellitykset uusittiin.

Tehdaskiinteistön 
kattopinnoitteet uusittu

Viimeisin osa kiinteistömme kattopinnoista sai uuden pinnoitteen, uudet 
sadevesiviemärit ja kattoikkunat.

Esa Mannermaa 
Kunnossapitopäällikkö

Kimmo Tähtinen
Toimitusjohtaja
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Tänä vuonna on tullut kuluneeksi kak-
sikymmentä vuotta siitä, kun Euroopan 
unionin yhteinen valuutta euro otettiin 
käyttöön käteisvaluuttana 12 jäsenmaassa 
2002 alusta. Tilivaluuttana käyttöönotto 
tapahtui jo 1999. Sittemmin EU:n 27 jä-
senmaasta eurokäyttäjien määrä on kas-
vanut ja maita on nyt 19. 

EU:n 27 jäsenmaasta vain kahdeksan 
ei ole vielä siirtynyt Euron käyttöön. Kuu-
si näistä eivät vielä täytä Euron kriteere-
jä, mutta ovat jäseninä sitoutuneet Euron 
käyttöönottoon. Kaksi muuta ovat Tans-
ka ja Ruotsi. Tanska on tullut jäseneksi 
niin aikaisessa vaiheessa, että sopimus ei 
vaadi sen Euroon siirtymistä. Ruotsi on 
suorittanut euroon siirtymisen kaksi en-
simmäistä vaihetta, mutta ei ole kielteisen 
kansanäänestyksen vuoksi vienyt muu-
tosta loppuun. Tanskan kruunun arvo on 
toki sidottu euroon eikä Ruotsin kruunun 
arvokaan voi siitä paljoa poiketa. Se joh-
taisi EU:n ja jäsenen välisiin kurinpitokes-
kusteluihin. Kansallisista valuutoistaan 
kiinnipitävien kahden kuningaskunnan 
hyöty kelluvista valuutoistaan on siis pe-
rin rajallinen.

Suomi siirtyi Euroon 2002 ja luopui 
kansallisvaluutastaan. Suomen markka 
oli otettu käyttöön jo vuonna 1860 Suo-
men Suuriruhtinaskunnan aikana ja oli 
merkittävä osa Suomen kansallista iden-
titeettiä. Mielenkiintoista kylläkin, että 
ruplasta markkaan siirtymisellä haettiin 
silloinkin vakautta. 

Euro on ollut ja on edelleen sekä po-
liittinen että taloudellinen hanke, johon 
on mahtunut niin rauhallista kasvun aikaa 
kuin kriisejäkin. Perimmäisenä tarkoituk-
sena on ollut tavoite parantaa sisämark-
kinoiden toimintaa, vauhdittaa talouskas-
vua ja saada aikaan vakaa ja rauhallinen 
Eurooppa. Eurosta on kehittynyt toinen 
maailman merkittävistä valuutoista Yh-
dysvaltain Dollarin ohelle. 

Euron mukanaan tuomia etuja ovat ol-
leet matalat korot, rahanvaihtokustannus-
ten poistuminen, matala inflaatio ja va-
kaus. Nämä tekijät yhdessä ovat luoneet 
edellytykset nopeammalle talouskasvulle. 
Euroopan keskuspankilla on tavoite pitää 
euron arvo vakaana ja rajoittaa hintojen 
nousu kahteen prosenttiin keskipitkällä 
aikavälillä. 

Korkotaso euroaikana on ollut mata-
la. Viime vuosina korot ovat olleet jopa 
nollan tuntumassa finanssikriisistä toivut-
taessa. Matalat korot ovat olleet esimer-

Twenty years since we 
started using Euro

Euro became currency in 12 EU countries at 
the beginning of 2002, though it was used 
as account currency already in 1999. Since 
2002 already 19 out of 27 EU countries use 
euro as their currency.

Euro has been and still is both political 
and economic issue with peaceful time of 
growth but also times of crisis. The main 
purpose has been to make the business 
easier in the EU market area, boost the 
economic growth and create a stable and 
peaceful Europe.  Euro has become the other 
meaningful currency in the world together 
with US dollar.

The positive effects of euro have been low 
interest rate, no extra costs of exchanging 
currencies, low inflation, and stability.  
These factors have created base to faster 
economic growth.  European Central Bank 
has a target to keep the value of euro as 
stable and restrict the price increase to 2% 
in the medium term. The stability of euro 
has decreased value speculations in EU’s 
internal markets, where EU countries are 
more equal in competing in efficiency and 
economic issues.

Finland has emphasized that all EU 
members are responsible for their own 
economy, discipline in their markets and 
resisted joint responsibilities. Despite some 
shortcomings, the advantages are greater 
than the disadvantages. It is worth holding 
to the euro and keep developing it to be even 
better. It should be for the benefit of us all.

Lasse Vainio
Chairman of the Board

kiksi monen suomalaisen asuntovelkaisen 
etu. Kansalaiset voivat edelleen luottaa sii-
hen, että euro säilyttää arvonsa.

Suomen markka ei ollut vakaa valuutta. 
Hintojen nousu oli markka-aikana Suomes-
sa nopeampaa kuin keskeisissä kilpailija-
maissa, mikä johti aikaa myöten kilpailu-
kyvyn menettämiseen. Noin kymmenen 
vuoden välein devalvaatioilla palautettiin 
menetetty kilpailukyky. Rahan-arvon heik-
keneminen vaikeutti tuontitavaroiden ja 
-materiaalien ostamista ja kavensi täten 
Suomen teollisuuden kilpailukykyä. Tämä 
oli taloudelle vahingollista ja johti osaltaan 
Suomen elinkeinorakenteen yksipuolistu-
miseen. Samalla palkansaajien ostovoima 
väheni rahan arvon heiketessä ja hintojen 
noustessa palkkoja enemmän. Toki esim. 
paperiteollisuus hyötyi devalvaatioista 
merkittävästi. Saihan se niiden avulla vien-
titulojaan nostettua.

Markka-ajan talouden epävakaus piti 
korkotasoa huomattavasti korkeampana 
verraten nykyiseen euroaikaan. Asuntolai-
nojen korot kävivät pahimmillaan 10–15 
%:in tasolla. Suomen pankki puolusti mar-
kan arvoa korkoja nostaen. Se aiheutti 
vaikeuksia velkaisille kotitalouksille. Lai-
na-ajat pysyivät lyhyinä talouden epäva-
kauden vuoksi vaikeuttaen lainanottoa. 
Korkeat korot vaikeuttivat myös yritysten 
toimintaa ja kehittymispyrkimyksiä. 

Euron tuoma vakaus on poistanut 
valuutan arvolla keinottelun suurella 
yhteisellä sisämarkkina-alueella, jossa 
EU-jäsenmaat ovat näin tasa-arvoisempia 
kilpailemaan tuotannon tehokkuudessa ja 
talouden pidossa. Se on alentanut korko-
tason mahdollistaen laina-aikojen pitene-
misen ja suunnitelmallisten kehitystoimien 
toteuttamisen. 

Euro helpottaa monella tavalla yritysten 
ja kansalaisten arkea. Yksistään valuutan-
vaihtokustannuksia on euromailta sääs-
tynyt vuosittain noin 30 miljardia euroa. 
Yrityksillä ei ole enää samanlaista valuutta-
kurssiriskiä kuin ennen euroa. On helpom-
paa tehdä hintavertailuja, kun hinnat ovat 
samassa valuutassa. Kilpailu Euroopan 
hyödykemarkkinoilla on kasvanut, mikä 
puolestaan on pitänyt hintojen nousun ku-
rissa. Matkailu on helpompaa, kun rahaa 
ei tarvitse enää erikseen vaihtaa. Opiske-
lu, työskentely ja asuminen Euroopan eri 
maissa on yhteisen rahan ansiosta myös 
vaivattomampaa.

Euro-alue ei kuitenkaan täytä ns. op-
timaalisen valuutta-alueen ehtoja, kuten 

Euron käyttöönotosta 
20 vuotta

riittävää työvoiman liikkuvuutta ja palkka-
joustoja, yhteistä budjettia tai talouksien 
samankaltaista tuotantorakennetta. Näi-
tä voi olla vaikea toteuttaa jatkossakaan. 
Koostuuhan Euroopan unioni lukuisista 
suvereeneista valtioista omine kielineen ja 
kulttuureineen. EU pyrkii kuitenkin kor-
jaamaan puutteita koordinoimalla talous- 
ja finanssipolitiikkaa.

Suomi on korostanut jäsenmaiden 
omaa vastuuta taloudestaan, markkinaku-
ria ja vastustanut yhteisvastuun lisäämistä. 
Euron puutteista huolimatta sen edut ovat 
paljon suuremmat kuin haitat. Eurosta 
kannattaa pitää kiinni ja kehittää sitä en-
tistä paremmaksi. Se tuntuisi olevan mei-
dän kaikkien etu.

Lasse Vainio
Hallituksen Puheenjohtaja
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Uusikaupunki saa uuden monitoimijatalon 
vuonna 2025. Wintteriksi nimetyn raken-
nuksen monipuoliset palvelut ja toiminta-
mahdollisuudet lisäävät kaupunkilaisten 
hyvinvointia sekä kaupungin vetovoimaa. 
Uusikaupunki on jatkossa vieläkin parempi 
paikka asua ja elää.

Hyvinvointi- ja sivistyskeskus Wintte-
rin rakennustyöt aloitettiin tammikuus-
sa, ja monitoimijatalon odotetaan olevan 
kaupunkilaisten käytössä vuoden 2025 
helmikuussa. Keskuksesta tulee kaikkien 
kaupunkilaisten yhteinen tila, joka kutsuu 
tekemään, kokemaan, harrastamaan ja in-
nostumaan yhdessä. 

– Wintteri tarjoaa kaupunkilaisille yh-
teisöllistä ja avointa tilaa, jossa kohdataan 
ihmisiä, opitaan uutta sekä nautitaan liikun-
ta- ja kulttuurielämyksistä, kertoo Uuden-
kaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio.

Monitoimijatalo kokoaa saman katon 
alle lukuisia eri käyttäjäryhmiä ja palvelu-
ja. Päiväkodin, peruskoulun sekä lukion 
lisäksi tiloja käyttävät myös liikuntapalve-
lut, nuorisotyö, kansalais- ja musiikkiopis-
tot, kulttuurityö sekä kirjasto. Uudessa 
monitoimihallissa kaupunkilaiset pääsevät 
nauttimaan liikunnan riemusta kentällä 
tai katsomossa. Kaupungin vesipetoja taas 
hemmotellaan uudella uimahallilla.

Wintteri on kansallisellakin tasolla poik-
keuksellinen hanke. Sinne on suunnitel-
tu enemmän palveluja kuin yhteenkään 
vastaavaan monitoimitaloon Suomessa. Se 
palvelee kaupunkilaisia vauvasta vaariin ja 
aamusta iltaan viikon jokaisena päivänä.

Hyvinvointia ja vetovoimaa 
koko seudulle

Monitoimijatalo on kaupungille iso inves-
tointi, mutta sen uskotaan lisäävän Uuden-
kaupungin ja koko seutukunnan elinvoi-
maa ja vetovoimaisuutta. 

– Wintteri itsessään ei välttämättä saa ih-
misiä muuttamaan Uutenkaupunkiin, mutta 
hyvät koulut, päiväkodit ja harrastusmah-
dollisuudet painavat jatkuvasti enemmän 
vaakakupissa, kun ihmiset pohtivat tulevai-
suuttaan, Atso Vainio sanoo. 

Palvelujen keskittyminen Wintteriin luo uu-
sia mahdollisuuksia. Esimerkiksi monien 
lapsiperheiden kiireinen arki helpottuu ja 
yhteisen ajan määrä kasvaa, kun päiväkoti 
ja koulu löytyvät saman katon alta harras-
tusten kanssa. Wintterissä aikuiset ja lapset 
voivat harrastaa samassa paikassa.

– Uusikaupunki on dynaaminen ja kehit-
tyvä seutukaupunki. Me emme ole jääneet 
laakereillemme makaamaan, vaan pyrimme 
jatkuvasti parempaan. Wintteri on yksi osoi-
tus siitä, Atso Vainio lisää.

Inkeri Parviainen
Sivistyspalvelujen erityisasiantuntija
Uudenkaupungin kaupunki 

Uusikaupunki will get a new community 
centre in 2025, called Wintteri. The versatile 
services and functions will add well-being 
of the residents and attractiveness of 
Uusikaupunki. In the future, our town will 
be even better place to live!

 
Vital town and versatile 
services attraction factors

Wintteriin tuleva uusi 
monitoimihalli havainnekuvana.

Elinvoimainen kaupunki ja 
hyvät palvelut vetävät puoleensa
Hyvinvointi- ja sivistyskeskus Wintterin havainnekuva.

The construction work of Wintteri was 
started in January 2022 and is expected 
to be ready and at use in February 
2025.  The centre will be “a living room” 
for all residents, which invites you to 
do, experience and take an interest in 
different hobbies and sports – together.

In the community centre you’ll find 
numerous different users and services.  In 
addition to day-care and comprehensive 
school, the centre is used for different 
sports activities, groups for young people, 
adult education centre, music training 
and library, to mention some. In the 
centre, the residents can enjoy the joy of 
sports on the court or as a spectator – not 
forgetting the new indoor swimming pool.

Wintteri is an exceptional project, 
not only in Uusikaupunki, but also 
nationwide. It offers more services than 
nowhere else in Finland.  Wintteri serves 
all residents regardless of age, from 
morning ‘till night every day of the week.
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Mynämäkeläisen SBS Wirmon 2006-2007 
syntyneiden tyttöjen salibandyjoukkue 
taistelee kynsin hampain suorasta pu-
dotuspelipaikasta, kun runkosarjaa on 
pelattu 6 kierrosta. Tällä hetkellä sijoitus 
sarjataulukossa on neljäs, joka riittäisi 
viimeisenä suoraan paikkaan lopputur-
naukseen. Kaikki joukkueessa pelaavat 
tytöt eivät suinkaan ole Mynämäessä asu-
via, vaan mukana on esimerkiksi Anni 
Suopajärvi, joka on saanut salibandy-op-
pinsa Kalannin Pallossa, josta hän siirtyi 
UHV Bullsin kautta SBS Wirmoon täksi 
kaudeksi. ”Anni on erittäin motivoitunut 
harjoittelemaan ja pyrkii tosissaan eteen-
päin urallaan”, kertoo Janne Lintupuro, 
yksi SBS Wirmon T-16 joukkueen val-
mentajista.                

”Anni on käynytkin jo ikäluokkansa 
maajoukkuetapahtumissa näytillä ja ensi 
vuosi on hänen etsikkoaikansa T16 tyttö-
jen maajoukkuetoiminnassa. Kilpailu ja 
yleisesti tyttöpelaajien taso kiristyy vuosi 
toisensa jälkeen, kun tämän ikäluokan ty-
töillä on ollut maila kädessä jo eskari-iästä 
lähtien. Pallonhallinta on hyvää ja vauhti 
kasvaa koko ajan”, jatkaa Lintupuro vielä.

SBS Wirmon tyttöjoukkueet ovat viime 
vuosien aikana vakiinnuttaneet paikkan-
sa valtakunnan pääsarjoissa. Tästä on 
kiittäminen Hani-hallin myötä hyvien 
olosuhteiden lisäksi hyvää yhteistyötä 
naapuriseurojen ja kuntien kanssa sekä 
toimivia taustajoukkoja joukkueiden ta-
kana. Tietysti myös taloudellinen puoli ja 
yrityksiltä saatava tuki näyttelee tärkeää 
roolia toiminnassa. Ilman kaikkia näi-
tä yhdessä, ei pienen maaseutukunnan 

joukkueella olisi mahdollisuuksia taistel-
la kirkkaimmissa valoissa isojen kaupun-
kien joukkueita vastaan. 

Janne Lintupuro
Valmentaja /SBS Wirmo T16

A floorball team of girls born in 2006-2007 
are fighting for play offs – at the moment 
the team is fourth in the league.  Not all the 
players are from Mynämäki, which is the 
home for the team, for instance the goalkeeper 
Anni Suopajärvi started in Uusikaupunki 
then played in Vehmaa and now in Wirmo 
Team. 

Anni Suopajärvi is extremely motivated 
and wants to go as far as possible in 
floorball, says the coach Janne Lintupuro. 
She has already taken part in the events for 
Finnish national team for the age group – the 
competition is hard especially for girls’ teams, 
because they have started playing at the early 
age, this is why they take good care of the ball, 
and they play fast.

The Wirmo girls’ teams have settled their 
positions in the National league thanks to the 
good conditions; the Hani-hall in Mynämäki 
and a good cooperation with sponsors and 
the surrounding towns, not forgetting their 
families.  Without those it would not be 
possible for a small community’s team to 
compete equally against big town’s teams.

Wirmo floorball team 
T16 is fighting in the 
national league

Birthdays of our personnel are celebrated 
by having a cup of coffee together, also a 
small present is given to those who turn 50 
or 60 years. This time we celebrated Mika 
Kari, who turned 50 years.

It was again time to hand out the Medals 
of Merit of Finland Chamber of Commers 
to five members of our personnel for 
commitment and long-term employment at 
Seger Oy. Kimmo Tähtinen, the managing 
director, was reminiscing their careers and 
skills during the 10 year employment in the 
company.

Seger Oy:ssä muistetaan pyöreitä täyttäviä 
työntekijöitä 50 ikävuodesta alkaen. Joulu-
kuussa yhtiön antaman syntymäpäivälah-
jan vastaanotti Mika Kari. Seremonioiden 
päälle nautittiin syntymäpäiväkahvit yh-
dessä toim.joht. Kimmo Tähtisen ja tuot.
pääl. Tommi Sarkin kanssa muistellen 
menneitä. Mika Kari tuli aikanaan meil-
le rekrykoulutukseen ja pääsi sittemmin 
töihin levytyökeskusoperaattoriksi. Uusia 
koneita ja uutta tekniikkaa on tullut ja työ-
tehtävissä on ollut paljon kehitystä auto-
maation lisääntyessä.

Ansiomerkkejä

Yhtiö muisti henkilöstöään hakemalla 
Keskuskauppakamarin myöntämät ansio-
merkit viidelle työntekijälleen. Perinteeksi 
muodostuneella tavalla ansiomerkit luo-
vutettiin juhlavasti illallisen ohessa. Toim.
johtaja Kimmo Tähtinen muisteli puhues-
saan kunkin työuraa ja vahvuuksia hall.
puheenjohtaja Lasse Vainion luovuttaessa 
ansiomerkin ja kunniakirjan. Keskuskaup-
pakamarin pronssisen 10-vuotisansiomer-
kin saivat Jenni Majava, Matias Santa, Har-
ri Soininen, Jose Mattila ja Sami Niemelä.  
Lopuksi Lasse Vainio kertoi ansiomerkin 

Syntymäpäiviä
 
Mika Kari 50 v.   4.12.2021

SBS Wirmon 
T16 tytöt mukana 
SM-sarjan kärki-
kamppailussa

käytöstä ja etiketistä ja kiitti puolestaan 
ansiomerkin saajia yhteisöllisyydestä, in-
nostuneisuudesta ja pitkäjänteisyydestä 
hoitaessaan menestyksekkäästi eri työteh-
täviä. Illallispöydässä tunnelma oli iloinen 
kunkin muistellessa monenlaisia vuosien 
varrella tapahtuneita asioita.

Kuvassa Jenni Majava, Matias Santa, Harri 
Soininen, Sami Niemelä  ja Lasse Vainio sekä 
takarivissä Jose Mattila ja Kimmo Tähtinen.

Birthdays and
Medals of Merit 

SBS Wirmon pelaajia. Anni Suopajärvi 
mustassa maalivahdin asussa. 
(kuva Tomi Suopajärvi).

Mika Kari, 50 v.  4.12.2021
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Lähettämön ja 
tuulikaapin välinen 

oviaukko sai pikaoven 
energiansäästö- ja 

mukavuussyistä.

Inflaatio nostaa 
päätään. Bensalitran 
hinta on ylittänyt 
kahden euron rajan.

Lumi ja jäätynyt maa 
pisti kauriit syömään 
tuhkapensaitakin.

 Uusikaupunki-Turku 
junaradan sähköistys 

valmistui syksyllä.

Kunnon työjuhta Finn 
Power F-5 -levytyökes-
kus joutui väistymään 
uuden PG-1530 
-linjan tieltä.

PG -linjan osat tuotiin 
asennuspaikalle 
trukeilla tai rullilla 
trukkien vetämanä.

Seger Oy:n loppuvuoden 2021 tapahtumiin

Tervehdyssanat 
pikkujouluväelle lausui 

toim.joht. Kimmo 
Tähtinen. Joulubuffeen 

oli kattanut 
Ahoska Catering.

Uudenkaupungin 
torilla 
syysmarkkinoilla 
ei ollut tällä kertaa 
paljoakaan väkeä.

Koronasta huolimatta 
marraskuun lopulla 
pidettiin kaupungissa 
Wanhanajanmarkkinat.

Pikkujoulua vietettiin
VPK:n talon tiloissa 

koronaturvallisesti 
suosituksia 

noudattaen.

Uusin PG-1530 on 
saapunut. Rauli 

Heikkinen avusti ja 
valvoi tarkasti uusim-

man koneen nosto-
työtä, jonka suoritti 

ammattitaidolla 
Vakkanostot Oy.

PG -linjan 
asennustyö
vei noin 
kaksi viikkoa.

Covernautti vastasi 
musiikista pikku-

jouluissa ja sai 
väen lattialle.

Covid 19 Omikron-
variantti  kuritti Suomea 

yli vuodenvaihteen.

Syksyllä koettiin Ugin 
seudulla poikkeukselli-
sen värikäs ja pitkään-

jatkunut ruska.
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